برگه اطالعات ایمنی ماده
معرفی شرکت و ماده
نام ماده :پوشش میوه (واکس میوه ) – آنتی باکتریال محیط و میوه
کد مادهB131 – PC110 – A131 – ABM – ABF – NP – AN131 – CO131- F4 :
تلفن 29944921111 – 21909416411 :
آدرس سایت :

http://www.fruitcoatings.com

پست الکترونیک:

Email:info@fruitcoatings.com

تولید کننده  /فروشنده  :شرکت پوشش سبز
آدرس  :مازندران  -جویبار – شهرک صنعتی – خ رز – کارگاه سالنA1
ساری – کوی طبرستان – میدان دانشجو – خیابان ساری کنار – پارک علم و فناوری مازندران – طبقه چهارم – واحد 121
واکس خشک 02% :
الک 92% :

ثبات دهنده 92% :
آب 12% :

خصوصیات شیمیایی و فیزیکی واکس
حالت فیزیکی  :مایع

رنگ  :قهوه ای

بو  :واکسی

دانسیته در : 02 c

انحالل پذیری در آب (  : ) 02cقابل رقیق شدن

9/2 gr/cm

8- 92 : PH

پایداری و واکنش پذیری واکس
شرایط اجتناب پذیر  :بین دمای  1تا  41درجه سانتیگراد ذخیره شود .ذخیره طوالنی مدت در دمای باالی  41درجه سانتیگراد ممکن است مانع پایداری
مایع پوشش شود.
ناسازگاری با مواد  :محتویات از اسیدها و آلکالینهای قوی دور نگه داشته شود.
مخاطرات تجزیه محصول  :گازهای کربن مونوکسید و آلدهیدها در هنگام سوختن ناقص سوزانده شوند.
دمای تجزیه  :نزدیک  012درجه سانتیگراد
انواع و کد محصول
 : B131واکس براق کننده مرکبات

 : PC110واکس نگهدارنده مرکبات

 : A131واکس نگهدارنده و براق کننده سیب

 : G131واکس نگهدارنده و براق کننده گالبی

 : ABMضدعفونی کننده محیط ( ضدعفونی سالنهای انبار نگهداری میوه و محیط و کلیه سطوح دیوارها و کف سالن و حوضچه های ضدعفونی  ،اطالعات
میزان مصرف برای محلول در روی لیبل موجود است).
 : ABFضد عفونی کننده میوه ( پس از برداشت میوه جهت انبارداری باید میوه ها را ضدعفونی کرد که معموالً در حوضچه هایی محلول با آب رقیق شده
و میوه ها را درون آن غوطه ور می سازند )
 : ABF-Tضدعفونی کننده توت فرنگی
 : AN131واکس براق کننده و نگهدارنده انار

 : NPپاک کننده مرکبات
 : CO131واکس رنگی مرکبات

شرح مختصر دستور استفاده از محصول :
ابتدا میوه ها با محلول ضدعفونی کننده شسته می شوند و سپس کامالً خشک و واکس زده می شود  .جهت کسب اطالعات بیشتر به برگه راهنما مراجعه
نمائید.
اثرات ماده
تماس با چشم ها  :ممکن است باعث سوزش شود.

تماس با پوست  :ممکن است باعث سوزش شود .به سهولت از طریق پوست جذب نمی شود.

استنشاق  :مشکلی به وجود نمی آورد.

تماس  ABMو  :ABFممکن است باعث بروز تحریک و حساسیت پوستی شود.

خوردن  :برای انسان سمیتی ندارد ولی در حجم زیاد به علت وجود واکسها توصیه می گردد مصرف نشود.
کمکهای اولیه
تماس با چشم  :هرگونه لنزی از چشم خارج شود و فوراً با مقدار زیادی آب شسته شود .در صورت تداوم سوزش به پزشک مراجعه شود.
تماس با پوست  :محل متاثر با آب و صابون شسته شود.
تماس  ABMو  ABFبا پوست  :در صورت تماس  ،ناحیه آلوده را با آب فراوان شستشو دهید.
در صورت بلع  ABMو  : ABFباید از چند لیوان شیر  ،سفیده تخم مرغ مخلوط در آب و یا محلول رقیق صابون استفاده شود ( .محلول خوراکی نیست و
باید از دسترس اطفال دور نگهداشته شود) .
تجهیزات محافظت شخصی
چشمها  :عینکهای ایمنی

بدن  :لباس یا پوشش یکسره آزمایشگاهی

دستها  :دستکش

پاها  :بوتهای ایمنی

راهنماییهای اضافه  :در صورت تماس با بدن شستشو داده شود.
اقدامات آتش نشانی :
اشتعال پذیری محصول  :غیر قابل اشتعال

ابزار مضر خاموش کردن  :ندارد

خطرات خاص  :ندارد

اطالعات بیولوژیکی :
این محصول قابل تجزیه بوده و مشکل بیولوژیکی و آلودگی محیط زیستی ندارد.
اطالعات سم شناسی
محصوالت با ترکیبات مشابه اثرات سمی ندارند.
مالحضات
اطالعات دور ریختن  :باید مطابق آیین نامه های کنترل محیط زیست صورت گیرد.
توصیه های محصول
 : EWCواکس ها و گریس های استفاده شده

 : OECO-Listزباله زرد

بسته بندی
پالت ها  :می توان پالت های خالی را به فروشنده باز گرداند.

بشکه ها  :می توان بشکه های خالی را به فروشنده باز گرداند.

انبار کردن
ظروف محکم بسته نگه داشته شود .ظروف از سرما حفظ شود .در یک محل دارای تهویه هوا قرار داده شود.
اطالعات دیگر
نظر به اینکه پارامترهای مختلفی مانند زمان برداشت  ،کیفیت میوه ها  ،نحوه شستشو و تمیزکاری  ،روش واکس زدن  ،بسته بندی  ،شرایط انبار و  ...در
کیفیت و عملکرد محصول تأثیر گذار است و همچنین موارد فوق در کنترل این شرکت نمی باشد  ،لذا مسوولیتی بابت صدمات اشخاص یا زیان ام وال ناشی
از استفاده ناصحیح از این محصول را نمی پذیرد.

